
Montaż systemu typu Nanofiltr/Jonizator  

 

 
Montaż wylewki (kranika) do pobierania czystej wody system wyposażony jest w wylewkę z 

jednym kurkiem, należy wywiercić jeden otwór. W wersjach systemu z dwoma kurkami, 

proszę wywiercić dwa otwory. Rozstaw między osiami obydwu otworów to około 19 mm. 

Zalecamy montaż w blacie przy zlewozmywaku, ze względu na większą stabilność 

zamontowanej wylewki. Dla uproszczenia dalszego opisu, będziemy jednak trzymać się 

wersji z montażem wylewki na zlewozmywaku. Z obwodu wywierconego otworu należy 

usunąć ostre krawędzie, aby nie uszkodziły montowanej w następnym kroku uszczelki.  

    

    
 

Górną powierzchnię zlewozmywaka proszę oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń w tym z 

tłustych plam itp. Jakiekolwiek zanieczyszczenia pozostawione w miejscu umocowania 



wylewki, mogą skutkować podciekaniem wody przez wywiercone otwory. Na gwintowane 

końcówki wylewki nakładamy chromowaną maskownicę i uszczelkę gumową. Wcześniej z 

maskownicy należy ściągnąć ochronną folię. Do wywierconych otworów proszę włożyć 

króćce wylewki do samego końca, tak aby między uszczelką a powierzchnią zlewozmywaka 

(lub blatu) nie było szczeliny.  

 

Po wybraniu miejsca w którym zostanie umieszczona wylewka, należy wywiercić dwa 

otwory * o średnicy 11 mm w które wsuwamy gwintowane króćce montażowe wylewki . W 

przypadku gdy * W przypadku gdy do filtra załączony jest kranik z jednym kurkiem należy 

wywiercić pojedynczy otwór do osadzenia kranika www.woda.com.pl Po umieszczeniu 

wylewki w otworach nakładamy na gwintowane końcówki podkładkę metalową i 

przykręcamy ją nakrętkami do momentu aż cała wylewka będzie stabilnie umocowana. 6.2. 

Montaż odpływu do kanalizacji Proszę znaleźć prosty odcinek rury odprowadzającej brudną 

wodę z komór zlewozmywaka do kanalizacji. Odcinek musi mieć minimum 4 cm. W 

wybranym miejscu proszę wywiercić otwór Fi 6 - 6,5. papierową ochronę kleju. Następnie 

uszczelkę należy nakleić na wewnętrznej powierzchni obejmy odpływu w ten sposób, aby 

otwór w uszczelce pokrywał się z otworem w obejmie.  

 

 

 
 

              
 

 

UWAGA: zalecamy wykonanie otworu za syfonem, co zapewni bezgłośną pracę filtra. W 

przypadku gdy takiej możliwości nie ma, można odpływ zamontować przed syfonem (jak na 

zdjęciu), jednak podczas uzdatniania wody, z odpływu do kanalizacji mogą wydobywać się 

odgłosy bulgoczącej wody. Ze znajdującej się w komplecie uszczelki piankowej*, proszę 

usunąć środkowy fragment oraz * UWAGA - w zestawie z filtrem może występować inna 

wersja obejmy odpływu kanalizacji, w której nie występuje uszczelka piankowa a w zamian 

uszczelnienie jest na gumowym o-ringu znajdującym się od wewnętrznej strony obejmy. 

Kolejnym krokiem jest zamocowanie kompletnej obejmy na rurze odpływu do kanalizacji. W 

tym celu proszę skręcić obejmę, zwracając uwagę na to, aby otwór w złączce obejmy 

pokrywał się z wcześniej wywierconym otworem w rurze kanalizacyjnej. Można ułatwić 



sobie wypozycjonowanie otworów względem siebie, przekładając przez złączkę fragment 

wężyka elastycznego lub np. śrubokręt z drugiej strony wsuwając go do otworu w rurze. 

Śruby należy dokręcić z siłą, która zapewni pewne przyleganie uszczelki piankowej do rury 

kanalizacyjnej. Montaż zaworu na zbiorniku ciśnieniowym Gwintowane przyłącze zbiornika 

należy uszczelnić nawijając na nie taśmę teflonową. Następnie proszę nakręcić zawór. 6.4. 

Montaż przyłącza wody i zaworu filtra  

 

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu przyłącza wody, proszę zakręcić główny zawór 

wody lub zawór na rurze doprowadzającej zimną wodę do baterii zlewozmywakowej! 

Typowe rury z zimną wodą w mieszkaniach, mają średnicę 1/2” (cala, cal = 25,4 mm). 

Zdarzają się jednak rury o średnicach 3/8” i 3/4”.  

 
 

Większe i mniejsze średnice są praktycznie niespotykane, jeżeli jednak właśnie Państwa rura 

z zimną wodą ma nietypową średnicę, konieczne będzie zakupienie w sklepie instalatorskim 

odpowiedniej złączki redukcyjnej.  

 

 
 

W komplecie z systemem dostarczamy przyłącze do instalacji o średnicy 1/2".  

Przykładowy montaż przyłącza wody opieramy na najczęściej spotykanej opcji, czyli na 

baterii kuchennej umocowanej na zlewozmywaku, podłączonej do instalacji wodnej 

elastycznymi wężykami w ochronnej plecionce stalowej. W przypadku innych rodzajów 

doprowadzenia zimnej wody, proszę postąpić tak, aby w efekcie podłączenia uzyskać 

końcowy efekt jak w niniejszym rozdziale. Proszę zakręcić zawór doprowadzający zimną 

wodę do baterii zlewozmywakowej. Następnie należy odkręcić wężyk elastyczny i wytrzeć do 

sucha gwint wewnętrzny nakrętki wężyka oraz zewnętrzny z końcówki rury. Między 

końcówkę rury wodnej a wężyk należy wkręcić przyłącze wody, uszczelniając połączenia 

taśmą teflonową. Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek nawijania taśmy teflonowej. 

Taśmę powinno się nawijać na gwint zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (w 

prawo), tak aby nakręcany na gwint element, nie powodował zsuwania taśmy podczas 

dokręcania. Po prawidłowym przykręceniu przyłącza wody, należy przykręcić zawór 

pozwalający na odcięcie wody od filtra. Gwintowaną końcówkę zaworu, proszę owinąć taśmą 

teflonową i wkręcić w otwór przyłącza wody do momentu wyczuwalnego oporu. Zawór 

przyłącza znajduje się w pozycji “otwarty”, jeżeli dźwignia zaworu przesunięta jest do 

środkowego położenia, równolegle do osi zaworu. Zawór jest w pozycji “zamknięty”, jeżeli 

dźwignia zaworu przesunięta jest do skrajnej lewej lub prawej strony. 


